
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 
„Chcela by som sa informovať, či našej organizácie ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 
sa týka kybernetický zákon, keďže nie sme uvedený v registri na webstránke úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu (MetaIS)? V piatok na workshope v hoteli Bôrik mi 
povedali, že pravdepodobne nie, ale chcem si to ešte raz písomne od Vás potvrdiť.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 
 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti“) tento zákon 
upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej 
služby. 

 
Podľa § 3 písm. k) druhý bod zákona o kybernetickej bezpečnosti základnou službou 

služba, ktorá je zaradená v zozname základných služieb a je informačným systémov verejnej 
správy.    

 
Podľa § 9 ods. 1 písm. f) zákona o kybernetickej bezpečnosti ústredný orgán v rozsahu 

svojej pôsobnosti pre sektor alebo podsektor podľa prílohy č. 1, zodpovedá za zabezpečenie 
kybernetickej bezpečnosti  tým, že identifikuje základnú službu a prevádzkovateľa základnej 
služby a ich aktuálny zoznam predkladá úradu na účely zaradenia do zoznamu základných 
služieb  a registra prevádzkovateľov základných služieb. 
 

Podľa § 17 ods. 3 zákona o kybernetickej bezpečnosti úrad v spolupráci s príslušným 
ústredným orgánom zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) druhého bodu do zoznamu 
základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

 
Podľa § 17 ods. 6 zákona o kybernetickej bezpečnosti zaradenie služby do zoznamu 

základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb 
oznámi úrad prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom informačného systému 
kybernetickej bezpečnosti. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 

V súčasnej dobe prebiehajú medzi úradom a príslušným ústredným orgánom 
konzultácie týkajúce sa identifikovania základných služieb a ich prevádzkovateľov. O prípadnom 
zaradení Vami poskytovanej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do 
registra prevádzkovateľov základných služieb Vás budeme informovať.  
 
IV. POUČENIE 
 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad citovaného zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami.    
 
 


